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JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky
okres 422 Chomutov
IČO: 46787712 DIČ: CZ46787712 Evidenční číslo jednotky: 422.00
Bankovní spojení: RB, č.ú. 625100001/5500
e-maily: l.kotynkova@seznam.cz

ZÁPIS z jednání ORJ CHOMUTOV
konaného dne 19. 1. 2012 v Jirkově
Přítomni:
členové ORJ: Lenka Kotýnková – Máša (Ji), Zbyněk Nejezchleba – Boiler (CV), Roman
Kotýnek – Kid (Ji), Václav Hejna - Kail (CV), Jana Vytasilová - Najča (Ji), Libor
Antala – Anty (Kl.), Pavlína Jakabová – Trpaslík (CV), Iveta Matulová Plimlová
– Zajda (Ji)
za střediska: Kadaň – Milan Roller – Stoupa
Klášterec – Markéta Čečrdlová
Žatec - Martin Štíbr – Chico
1. Registrace 2012
Výjimky: Kryry (2 děti + 8 dospělých), Klášterec nad Ohří, pravděpodobně také Kadaň
O výjimku je nutné požádat Mášu do 31. 1. 2012
Výjimky lze bez problémů udílet každoročně – jejich udělení je plně v kompetenci předsedy
okresu
2. Rozpočet
Rozpočet schválen jednomyslně (schválený rozpočet tvoří přílohu zápisu)
3. Kontrola NKÚ
Dle informací z ústředí bude probíhat kontrola Junáka ze strany NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad)
– jedná se o kontrolu národních dotací
V případě, že bude některá OJ oslovena, je povinna předložit doklady (během max. 3 dnů je
třeba mít k dispozici rok, který bude NKÚ požadovat)
Ústředí se domnívá, že budou kontrolovány doklady za poslední 3 roky, lze ale kontrolovat až
10 let
Středisko Kryry do 20. února předloží Chicovi hospodaření za roky 2009 – 2011; pokud
nebude hospodaření ve stanoveném termínu předloženo, neobdrží středisko Kryry v roce
2012 dotaci na provoz
4. Okresní akce
Zlatý uzel – 25. 2. 2012 – organizaci má na starosti Flek, zvadlo s pravidly dosud není
k dispozici
Noční výsadek – 31. 3. 2012 – přihlašování již bylo spuštěno, informace jsou k dispozici na
adrese http://vysadek.junak-chomutov.cz/
WMW (4. – 8. 5. 2012) – připravuje se žádost o dotaci z krajského rozpočtu na úhradu pobytu,
případně cesty; žádost bude podána do 13. února, výsledek by měl být znám 16. dubna
Krušnohorské šlápoty - 15. 9. 2012
Skautský den v Lešanech – 6. 10. 2012 (opět bude vypraven okresní autobus)
Zubrův memoriál – 20. 10. 2012
Rozdávání betlémského světýlka – 23. 12. 2012
Výšlap na Kočičák – 31. 12. 2012
5. Vybavení
Střediska do příští okresní rady připraví návrhy, jaké vybavení by rády pořídila na okres;
vybavení by následně bylo zapůjčováno dle potřeb jednotlivým střediskům

6. ZVaS
Již jsou zveřejněna oficiální pravidla pro rok 2012 (http://www.skaut.cz/zvas/)
Závod se bude konat v rámci WMW, vzhledem k tomu, že na akci nebude Kid a Trpaslík se
zúčastní pouze o víkendu, je třeba závod uskutečnit v sobotu nebo neděli (aby byl přítomen
alespoň jeden výchovný zpravodaj)
7. Žirafa
Bude poskytnuta dotace z ústředí ve výši 8 500,- Kč.
Na akci bude využit kulturní dům v Jirkově, který bude sloužit pro přespání účastníků, vaření a
jídlo bude probíhat v jirkovské klubovně
Součástí kurzu bude např. IQ park - Hry a klamy aneb Dotkni se vědy na Červeném Hrádku,
bazén (na 2. ZŠ)
Věk posunut z důvodu malého zájmu o účast: od 12 do 18 let
Akce by měla být pořádána každoročně, termín je vždy dán ústředím
Na zajištění akce se podílejí střediska: Jirkov, Chomutov, Bílý Javor (ÚL), Neštěmice
8. Potlask
Akce se uskuteční od 19 hodin, technické zajištění (příprava tomboly apod.) bude probíhat cca
od 18 hodin
Kdo bude poskytovat ceny do tomboly, přinese je přímo na akci
K dispozici bude konto Světluška
9. STS
Do současné doby zájem projevili pouze Najča a Kail
Pokud bude zájem alespoň 3 lidí z okresu, bude otevřena na okrese
Všechna střediska prověří zájem mezi svými členy, zájem nahlásí Máše na email
(l.kotynkova@seznam.cz)
10. Krajská rada se uskuteční v neděli 5. února od 10 hodin v jirkovské klubovně
11. Krajské akce:
Netopýr
20. – 22. dubna – Lhotsko u Úštěka
15. – 17. června Jetřichovice (krajské kolo ZVaS se posouvá na 20. – 22. června, bude
v Opárně)
17. – 26. srpna v Kryštofových Hamrech
Po Liščí stopě – 12. května
Příští ORJ se uskuteční 22. 3. 2012 od 19:15 hodin v chomutovské klubovně
Zapsala: Jana Vytasilová – Najča
Schválila: Lenka Kotýnková - Máša

